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٢٦

التقوى

معـاFضو  يتهـم 

إلسـالمية  
جلماعة 
 - مؤسَسها  
ألدية 
ֲדد¤ �ثاF� عامة 
لناÍ ضدها +بث 
 �� �سا�  قد  بأنه   - فيهم  
لكر
هية 

�هل 
لبيت.
�®ا ִדمة باطلة بل هي تشويه للحقائق، 

حلق �2 مؤسس 
جلماعة 
إلسالمية +

ألدية كا2 يِكنُّ ألهل 
لبيت حبًّا 
فيما   Àسنعر+ عظيمني.  
حتر
ًما +
كالمه  من  
ملقتبسا�  بعض  يلي 
مد¥  خالKا  من  +سيتضح   ،�
حّبه ألهل 
لبيت +عظمة مكانتهم ¯ 

نظر� �.

حبه لسيدنا علي � 4ألهل بيته
يقو= حضرته �:

ُهْم  
لذين  ِمن  نقيًّا  تقيًّا   � "كا2 

لرن، +ِمن �ب  �� Íلنا
 �حّب 

هللا  �سد  
لزما2؛   �
+سا0 
جليل 

لكف  Eّحلّنا2، ند

هللا  Ùلغالب +ف

 

جلنا2. +كا2 شجاعا +حيًد طيب 
ال ُيز
يل مركز� ¯ 
مليد
2 +لو قابله 

لعمر  �نفد   .2

لعد+ �هل  من  فو¬ 
Âها0�   ¯ 
لنهاية  +بلغ  �نكد  بعيش 
نو� 
إلنسا2. +كا2 �+= 
لرجا= ¯ 
�عطا� 
لنشب +�ماطة 
لشجب +تفقُّد 
+كا2   .2

جل&+ 
ملساكني + 
ليتامى 
+كا2   �Fمعا  ¯ بسالة   �
�نو Ëّلي 


لسيف  هيجا�   ¯ 
لعجائب  مظهر 
 Õعذ كا2  �لك  +مع  
لسنا2. +
يدخل  +كا2  
للسا2.  فصيح  
لبيا2 

لقلوË+ Õلو به صد�  Fبياُنه ¯ جذ

ل;ها2.  Fلي مطلعه بنوË+ ،2أل�ها

 ،Õألسلو
  �
�نو على   
Fً0قا +كا2 
 F

عتذ �ليه   Fفاعتذ فيها  ناضله  +من 

ملغلوÕ. +كا2 كامال ¯ كل خ& 
+من  
لفصاحة، + 
لبالغة  طر_   ¯+
مسلك  سلك  فقد  كماله  �نكر 
مو
سا�   ��  Õيند +كا2  
لوقاحة. 

ملضطّر، +يأمر بإطعا7 
لقانع +
ملعتّر، 

+كا2 من عبا0 
هللا 
ملقربني.
 ¯ 
لسابقني  من  كا2  �لك  +مع 


لد
عية "مد طاهر ندمي :0
�عد

=‰€a@oÓi@›Á˛@Ú‡Óƒ»€a@Ú„bÿΩ=‰€a@oÓi@›Á˛@Ú‡Óƒ»€a@Ú„bÿΩaa
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له  +ُ�عطي  
لفرقا2،   Íكأ 
Fتضا� 
 .2Úلقر
 0قائق   �
F0إل عجيب  فهم 

ملنا7،   ¯ ال  يقظا2  +�نا  �Fيته   ��+

لعال7،  
هللا   Õكتا تفس&   �فأعطا
ُ�+لِيَت  
آل2 +  ،E&تفس  
هذ +قا=: 
 Eيد فبّسطُت  ُ�+ِتيَت.  مبا  َفُهّنيَت 

هللا  +شكر�  
لتفس&،  +�خذ� 

ملعطي 
لقدير. ++جدُته �
 َخْلٍق قومي 
 
منكسر +متو
ضعا  صميم،  +ُخلٍق 
�نه  حلًفا  +�قو=   .
Fمنّو +متهّلًال 

ملحبة  ...+�ظهر  +�ُْلًفا،  ُحبًّا   �القا
معه  +كا2  
لصا0قني.  كاملصافني 

لرسل  +سيد  
حلسنِني  بل  
حلسني 
فتا�  معهم  +كانت  
لنبيني،  خامت 
مطّهر�  مباFكة  جليلة  صاحلة  fيلة 

لسفوF ظاهر�  باهر�  ُمَوقر�  معّظمة 

حلز2  من  ممتلئة  ++جدִדا   ،Fلنو

+لكن كانت كامتة، +�ُلقي ¯ F+عي 
+�نا   Áفجا�ت فاطمة.   �

لزهر �®ا 
�Fسي  ++ضعت  فقعد�  مضطجع 
�®ا  +�Fيُت  +تلطفت،  فخذها  على 
� حتز2 +تضجر +تتحنن 
لبعض �حز
+تقلق كأّمها� عند مصائب 
لبنني. 
فُعّلمُت �� نزلُت منها مبنـزلة 
البن 
 2�  ºقل  ¯ +خطر  
لدين،  ُعَلق   ¯
ظلما   ¥Fسأ ما   ��  �Fشا� حز®ا 
 ¾ 
ملعا0ين.  
لوطن  +�هل  
لقو7  من 

حلسنا2، +كانا يبديا2 
ملحبة  �جا�

كاملو
سني.   �
فيا++  ،2
كاإلخو
كشو¤  من  كشًفا   
هذ +كا2 
من  ُبْرهة  عليه  مضت  +قد  
ليقظة، 

سنني.

حلسني، + بعلّي  لطيفة  مناسبة   �+

ملشرقني   ÕF �ال  سّرها  يعلم  +ال 

بنا�، + عليا  �حّب   ��+ 
ملغربني. +

خلالفة،  (سر   “.�
عا0 من   E0عا�+
-٣٥٨ û ،لر+حانية، ¬ ٨

خلز
ئن 

(٣٥٩

كاP علي ُنجعَة �لُر��4ّ
 0
”+ال شك �2 علّيا كا2 ُنجعَة 
لُرّ+
على  
هللا  +حجة   ،0

ألجو +قد+� 

لعبا0، +خَ& 
لناÍ من �هل 
لزما2، 

حلق �2 + ...2

لبلد �Fهللا إلنا
 Fَنو+
قاَتَله  +َمن  
ملرتضى،  مع  كا2  
حلق 
¯ +قته فبغى +طغى.“ (سر 
خلالفة، 
-٣٥٢ û ،لر+حانية، ¬ ٨

خلز
ئن 

(٣٥٣

كاP علي جامع �لفضائل
من   Âحا �)كا2  علي   E�) ”�نه 

لفضائل مغنما، +كا2 بقو¥ 
إلميا2 
َتْو�ًما، فما 
ختاF نفاًقا �ينما 
نبعث، 
+نفث،  فعل  ما  كل   ¯ نافق  +ما 
(حجة  
ملر
ئني.“   من  كا2  +ما 
 ،١٢  ¬ 
لر+حانية،  
خلز
ئن  
هللا، 

(١٨٢û


ضي �هللا عنهما من 2ئمة  Pحلسنا�
Vد��

”كا2 
إلما7 
حلسني +
إلما7 
حلسن 
Fضي 
هللا عنهما من �صفيا� 
هللا +من 

لعصمة + 
لعفة + 
لكما=   Õصحا�
 =ِÚ من  +كانا  
Kد¥،  �ئمة  +من 

النتما�  Áملعنيني (يع

لنº � بِكال 
 
0�  2+0  (�
لر+حا+ بالنسب 

خلز
ئن   ،Õلقلو
 (تريا_  شك.“  
 ٣٦٤- ٣٦٥û ،لر+حانية، ¬١٥



Kامش)

نثY على �حلسنني كليهما 
ضي �هللا 
عنهما

�حسن  قد  
حلسن  
إلما7   2�  ¥F�”
عمال �� êلى عن 
خلالفة أل2 0ما� 

أللو¤ كانت قد �Fيقت سابًقا فلم 
Fضي  لذلك  �كثر،   _
ُتر  2�  Àير
باملعا� 
لذE حّد�0 له معا+ية. +مبا 
�2 فعل 
حلسن هذ
 هو صدمة للشيعة 
لذلك فإ®م ال يرضو2 به كليًّا. �ما 

حلسن   E�) على كليهما   Áفنث ÿن 

حد + كل   2� 
حلقيقة + 
حلسني). +

إلما7   Àير بقو¥ üتلفة. ²  يتميز 

ألهلية بني  Õحلر
 0
تز0 
حلسن �2 

عى جانب 
ألمن، �ما F ملسلمني بل
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٢٨

التقوى

يبايع   2� يقبل  فلم  
حلسني  
إلما7 
�لك  
لفاجر أل2 + 
لفاسق  يد  على 

لفسا0 ¯ 
لدين، +كانت  �� E0يؤ

ألعما=  +�منا  صاحلة،  كليهما  نية 
 ،٤¬ 
مللفوظا�، ) بالنيا�.“  

(٥٧٩- ٥٨٠û

كاP �إلما? �حلسني من سا�E 2هل 
�جلنة

 2�  � 
ملوعو0  
ملسيح  ُ�خِبر  لقد 
كالما  قا=  قد  
ألديني  من   
�حد

حلسني  
إلما7  مكانة  غ& الئق عن 

� فقا=:
قليلي  من  بعًضا   2� علمًت  ”لقد 
 �� �نفسهم  ينسبو2  
لذين  
لفهم 

حلسني  
إلما7  عن  يقولو2  fاع� 
 
- Fضي 
هللا عنه - �نه كا2 متمر0ً
 2�+ يزيَد،   E� 
خلليفَة،  يبايع   ²  ��
فأقو=:  
حلق.  على  كا2  ”يزيد“ 
لعنة 
هللا على 
لكا�بني. +ال �توقع �2 
êر¬ مثل هذ� 
لكلما� 
خلبيثة من 

فم شخص صا0_ من fاع�.
 
هذ ع;  fاع�  ُ�خِبر  �نا  +ها 
”يزيد“   2� نعتقد  بأننا  
إلعال2 

لدنيا   �0+0+ 
لطوية،  سيئ  كا2 

ل�  
لصفا�  فيه  تتوفر   ² +ظاملًا، 
سهًال  +ليس  مؤمنا.  
ملرَ�  جتعل 

هللا  يقو=  مؤمنا،  
ملر�  يصبح   2�

ُقْل  Úَمنَّا   Õُ

َألْعَر ﴿َقاَلِت  تعا�: 
َ�ْسَلْمَنا﴾   
ُقوُلو َ+َلِكْن   
ُتْؤِمُنو َلْم 
فاملؤمنو2   .(١٥  :�

حلجر)
على  �عماKم  تشهد  
لذين  هم 
قلوֲדم،  
إلميا2 ¯  �ميا®م، +ُيكتب 
كل  على  +Fضا�  Fبَّهم  +يؤثر+2 
شي�، +ÜتاF+2 �0ّ_ سبل 
لتقو¥ 
+جل،  عز  برضا�   Âللفو +�ضيقها 
عن  +يبتعد+2  حبه،   ¯ +يتفانو2 
كل ما »و= 0+2 +صوKم �� 
هللا 
+�عما=  
ألخال_  سو�  من  تعا� 
+كا2  
لكسل. + 
لغفلة + 
لفسق 
هذ�  من  "ر+ًما  
لشقي  ”يزيد“ 
حب  �عما�  +قد  كلها،  
لصفا� 

لدنيا. �ما 
حلسني - Fضي 
هللا عنه 
 ،
ًر مطهَّ  
طاهًر شك  بال  فكا2   –

هللا  يهم  يزكِّ 
لذين  
ألصفيا�  +من 
من  �نه  ´به.  +ميألهم  بيد�  تعا� 
 2�+ Fيب،  بال  
جلنة  �هل  سا0� 

جتاهه  
لبغضا�  من   �F� مثقا= 
 
هذ تقو¥   2� 
إلميا2.  يسلب 

ستقامته + +ص;�  هللا  +حبه  
إلما7 
لنا.  حسنة  �سو�  +عبا0ته  +Âهد� 
يعا0يه،   Eلذ
 
لقلب  هلك  لقد 

لقلب 
لذE ُيع; عن حبه  Âقد فا+
له عملًيا، +يعكس ¯ نفسه نقو� 
 �
+تقو +شجاعته  +�خالقه  �ميانه 
باتباعه  تعا�  هللا  +حبه  
ستقامته +

لنقية   �Úملر
 تعكس  كما  
لكامل، 
هؤال�   2� +سيم.  شخص   �Fصو

لناü Íفيو2 عن �عني 
لناÍ. َمن 
هو   Eلذ
 �ال  Fهم  يقدِّ  2� يستطيع 
تعرفهم  ال  
لدنيا  عني   2� منهم؟ 
أل®م بعيد+2 عنها جد
. فهذ
 كا2 

ستشها0 
حلسني، ��  �
F+ لسبب

 ُّE� مكانته.  
لدنيا  �هل   �Fيد  ²
قبل  ِمن  
لدنيا  �هل  �حبَّه  طاهٍر 


حلسني �؟ 
حÙ »ّبو

﴾ ﴿

فاملؤمنـون هـم الذيـن تشـهد أعما�ـم على 
إميانهـم، وُيكتـب اإلميـان T قلوبهـم، ويؤثرون 
ربَّهـم ورضاه على كل شـيء، و¤تـارون أدّق 
سـبل التقوى وأضيقها للفوز برضاه عز وجل...
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حلسني   �� 
إلسا��   2�  ،Fفباختصا
شقا+� +�حلا0 من 
لدFجة 
لقصو¥. 
 ٍّE�  +� 
حلسني   �� يسي�   Eلذ
+
من 
ألئمة 
ملطهَّرين �+ يتفو� ´قهم 
�ميانه  يضيع  �منا  
ستخفا¤  بكلمة 
عا¥0  َمن   E0يعا تعا�  
هللا  أل2 
+�حبا��.“  (óمـوعة  �صـفيا�� 
 -٦٥٣û ،ملجلد٢
 
إلعـالنا�، 

(٦٥٤

�ستشها� �إلما? �حلسني �
 Eلذ

إلما7 
حلسني �  �� 

نظر+”
نزلت عليه مصائب متنوعة. +
البتال� 
+قته كا2  Úخر  له ¯   Àتعر  Eلذ

üيًفا للغاية ´يث ُنِقَل �نه كا2 يبلغ 
٥٧ من عمر� +كا2 معه عد0 قليل 
من 
لناÍ. فلما 
ستشهد ١٦ �+ ١٧ 
منهم، +با� 
لقلق +
الضطر
Õ سيد 
�يضا،  
ملا�  عنهم  ُمنع  فقد  
ملوقف 
لدFجة  شنيع  ظلم  عليهم   ÍFمو+
 Ù2 �يضا ح

لنسا� +
لولد ¤

ستهد
صر� بعض 
لناÍ قائلني بأنه ² يبق 

آل2 شي� من ية 
لعرÕ +غ&ִדم. 
 �ôنسا ُقِتل  كيف  
آل2،   
الحظو
 
+�+ال�0 �يضـا، +تعرÀ لكل هذ
ُيعـطى   2� �جل  من  
البتـال� 
F0جة عليا.“  (
مللفوظا�، ¬ ٥، 

(٣٣٦ û

لإلما?  �لنظ[  �ملنقطع   � حّبه 
�حلسني � 


ملسيح  
 بش& �د جنل Âمر E+ير

ملوعو0 � فيقو=:

"كا2 
ملسيح 
ملوعو0 � مستلقًيا 
حديقته،   ¯ سرير  على  مر�   �
�
بيغم  مباFكة  
لسيد�  �ختنا  فنا¥0 

ملرحو7  +�خانا  
هللا-  –سلمها 
 2
يصغر كانا  
للَذين  د �  �Fمبا
 E+F�  
تعالو +قا=:  
إلخو�  fيع 
 Ç
لكما قصة 
ملحّرF ¾ .7+¥ �حد
 Õبأسلو 
حلسني  
إلما7  
ستشها0 
هذ�  يسر0   � كا2  
أل².  ملؤ� 

لدمو�،  تذFفا2  +عينا�   Ç

ألحد
فكا2 ميسحهما بأنامله. +عند ®اية 
 Õملؤملة قا= � بكر
هذ� 
لقصة 

شديد:

لظلم  

لنجس هذ لقد ماÍF يزيد 

إن اإلسـاءة إs احلسـني شـقاوة  فباختصـار، 
 sوإحلـاد من الدرجـة القصوى. والذي يسـيء إ
ريـن أو يتفوه  احلسـني أو أيًّـا مـن األئمـة املطهَّ
�قهـم بكلمة اسـتخفاف إمنا يضيـع إميانه ألن 
اهللا تعـاs يعادي َمـن عادى أصفيـاءه وأحباءه.


هللا  فأخذ   ،� نبينا  حفيد  على 
تعا� هؤال� 
لظاملني 
لغاني بعذ
به 

عاجال.
�لك   ¯  � حالته  كانت  لقد 
 Õلوقت عجيبة، +كا2 قلبه يضطر

موال�  كبد  فلذ�  
ستشها0   Fبتصو
 
Âمر تأليف  
لطيبة،  
لس&� )  ".�

(٣٦-٣٧ û ،� دبش& �

إلسالمية  
جلماعة  مؤسس  يقو= 
باللغة  شعر  بيت   ¯ 
ألدية 


لفاFسية:
جا2 +²0 فد
�¥ fا= "مد 
ست
خاكم  نثاFِ كوچه�  Úِ=  "مد 
ست

:E�


4حي 4قلc فد�a جلما` _مد � Pe
aجسد> فد� fتر� Pe4
 �قاg h` _مد �


